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projektu/przeds ięwzięcia

,,Mikołaj Kopernik łączy pokolenia" - Święto
Patrona i Zjazd Abso lwentów

Nazwa szkoły/pIacówki Zespół Szkół nr 1 we Wrześni

Adres szkoły/placówki
1. gmina,
2. powiat,
3. kod pocztowy,
4. miasto,
5. ulica,
6. telefon,
7. email,
B. strona internetowa.

Września
Wrzesiński
62-300
Września
Kosynierów 32
61.4360-299
zs-.1@wrzesn ia.pl
www.zs-L.wrzesnia.pl

Autor projektu/przeds ięwzięcia
(imię' n azwisko, stanowisko)

Dyrekcja, G rono Pedagogiczne
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1. opis dobrej praktyki (np opis przesłanek, ktore zainspirowały
innowacyjność/oryginalność pomysłu, skuteczność zasfosowanych
cele projektu, czas realizacji...).

do realizacji projektu,
metod i form pracy,

Patronem Gimnazjum nr 1 we Wrześnijest Mikołaj Kopernik. Ten wybitny astronom pozostawił

niezatarty ślad w historii i nauce. Uczył, jak dążyć do doskonałości. Swoją postawą udowodnił,

że do kazdego wieIkiego odkrycia potrzebna jest odwaga, determirlacja i wiara. Mając na uwadze

kształtowanie u młodziezy postaw opartych na uniwersalnych i ponadczasowych wartościach,

których orędownikiem był właśnie Mikołaj Kopernik, postanowiliśmy zorganizować Święto Patrona.

Pragnęliśmy także uświadomić uczniom, że przeszłość jest integralną częścią teraŹniejszości,

a naród, który zapomina o historii własnej ojczyzny, traci swoją tozsamość'

Nadanie imienia wrazz wręczeniem sztandaru iodsłonięciem tablicy odbyło się 25 września

2008r. od tej pory corocznie obchodzimy Dzień Patrona , któremu towarzyszy rajd . Bardzo Wazne

karty w dziejach naszej szkoły zapisali absolwenci SSP nr 3, która kiedyś znajdowała się w budynku

Gimnazjum nr 1'. Właśnie dlatego od roku Ż007 /2008 uroczystości

z okaz1i święta Patrona towarzyszy zjazd absolwentów. obchody te stały się tradycją gimnazjunn.

Kolejne roczniki absolwentóW goszczą W murach szkoły i odbywają sentymentalną podroż
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W czasie. Dawni uczniowie oglądają kroniki i albumy ze zdjęciami oraz podziwiają okolicznościowe

wystawy W szkolnej izbie pamięci. Dzielą się również swoimi wspomnieniami z obecnymi

gi m nazja listami. Takie spotka n ia u macn iają więzi międzypokoleniowe.

Warto podkreślić, że z okaz1i Święta Patrona i Ąazdu Absolwentów

to właśnie nasi uczniowie przygotowują niezapomniane i widowiskowe przedstawienia teatralne.

Biorą również udział w projektach edukacyjnych oraz konkursach literackich i plastycznych

dotyczących zycia i działalności Mikołaja Kopernika. Poza tym uczestniczą w rajdach, podczas

których rozwiązująróznorodne zadania związane z osobą patrona szkoły.

Na uwagę zasługuje fakt, że W uroczystościach z okazji święta Patrona

i Zjazdu Absolwentów uczestniczy nie tylko społeczność szko|na. W murach naszego gimnazjum

goszczą przedstawiciele środowiska lokalnego: Wielkopolskiego Kuratorium oświaty, Departamentu

Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta i Gminy

we Wrześni, Wrzesińskiego Towarzystwa Kulturalnego oraz emerytowani dyrektorzy i nauczyciele.

W roku szkolnym Ż01'6/Ż017 swoją obecnością zaszczycili nas równiez nauczyciele

i uczniowie szkoły W Garbsen, z ktorą od lat współpracujemy W ramach realizacji

interdyscypIinarnych projektów edukacyjnych. Tradycją obchodów święta Patrona

i 7jazdu Absolwentów jest także wręczanie przez dyrektor p. Halinę Kotyk pamiątkowych medali

,,Przyjaciołom Szkoły" oraz nagradzanie laureatów Rodzinnego Konkursu Historycznego.

2. Rezultaty|korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu).

Coroczna organizacja Święta Patrona i Zjazdu Absolwentów przynosi wiele korzyści'

KsZtałtujemy u uczniów poStaWy oparte na uniwersalnych wartościach takich jak odwaga,

determinacja i wiara. Poszerzamy równiez ich wiedzę historyczną, rozwijamy uczucia patriotyczne

oraz umacniamy więzi międzypokoleniowe. StwarzamY także sytuacje umożliwiające młodzieży

zaprezentowanie swoich talentów. Poza tym promujemy szkołę W środowisku lokalnym

oraz kształtujemy postawę świadomego uczestnictwa W zyciu kulturalnym regionu.

3. Rady i wskazówki dotyczqce np. finansowanio, stosowonia rozwiqzan technologicznych,

orgonizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami.

organizując uroczystość, warto powołać komitet odpowiedzialny za nawiązanie kontaktów
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z absolwentami szkoły. Mozna równiez opracować aktualny folder szkoły dla zaproszonych gości.

Godne polecenia jest nawiązanie współpracy z lokalnymi instytucjami i przedsiębiorcami w celu

dofinansowania uroczystości. Aby uatrakcyjnić przedstawienia teatralne, Warto skorzystać

z możliwości wypożyczenia kostiumów.

4. Załączniki: (opis załącznikow i link do strony z materiałami uzupełniającymi,
np. prezentacjami multimedialnymi, zdjęciami...).

oświodczam, że zgodzam się na przetworzanie informocji zawartych w powyższym
dodotkowych (załqczników) w celach promocyjnych zwiqzanych z upowszechnianiem

formularzu oraz materiałów
i wykorzysta nie m powyższych

materiałów nq stronie internetowej Kuratorium oświaty w Poznaniu'
(Na podstawie art'23 ust.1 pkt L ustawy z dnią 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U' z 2002 r.,
Nr' 101, poz. 926 z późn. zmianami).
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